
Īstenojot projektu “Skolas e-mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo izglītības 

trajektoriju priekšnosacījums”, 2017.gada martā un aprīlī Rīgas 34.vidusskolas skolotāji plāno novadīt 

atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos projekta  „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

ietvaros. 

 

Pēc semināru cikla, ko vadīja RTU Tehniskā atbalsta centra pārstāvis K.Vilcāns, skolotāji izveidoja 

savu profilu elektroniskajā vietnē e-skola Mācību mākonis MOODLE sistēmā un sāka izmantot tajā 

ievietotos materiālus stundu laikā. Pirmo atklāto stundu novadīja skolas mentore un matemātikas skolotāja 

Marina Vasina 6.klasē par tēmu “Proporcijas”. 

 

Tāda praktiska pieredzes apmaiņa ir ļoti vajadzīga un noderīga tālākajai e-mācību vides attīstīšanai, 

skolēnu un skolotāju motivācijas paaugstināšanai e-mācību vides izmantošanā mācību procesā, jo parāda, 

cik efektīvi un interesanti var organizēt stundu.  



 

Skolotāju apmācība, mācību materiālu izstrādāšana un ievietošana e-macību vidē turpinās un mēs 

ceram, ka jaunās iespējas palīdzēs skolēniem un vecākiem mācību materiāla apgūšanas procesā. 

  



Rīgas 64.vidusskolas skolotāju viesošanās LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 

Skolēnu ziemas brīvlaikā skolotāji turpināja īstenot RIIMC finansētā projekta “Kopības apziņa 

mūsdienīgā skolā” ieplānotās aktivitātes un 3.janvārī devās vizītē uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu 

akadēmisko centru.  

Ekskursija sākās ar vispārēju informāciju par pašu centru un tā izveidi. Dabaszinību centra idejas 

autors bija Mārcis Auziņš. Topošā centra darbinieki aktīvi iesaistījās būvprojekta apspriešanā un ēkas 

plānošanā, pati būvniecība, izmantojot modernos materiālus – betonu, stiklu un koku, paveikta 2 gadu 

laikā. Šajā ēkā šobrīd darbojas ķīmijas, bioloģijas, zemes zinātņu, optometrijas un farmācijas studenti un 

mācību spēki. Ēkā tiek izmantoti 3 veidu apkures elementi – radiatori, kondicionieri un starpstāvu 

pārsegumos iestrādātās siltā ūdens caurules. Ēkas saimnieki lepojas ar iegūto Apeirona balvu, kuru piešķir 

celtnēm, kuras ir ērti izmantojamas cilvēkiem ratiņkrēslā. Ēkas betona sienas dekorē Kristīnes Luīzes 

Avotiņas zīmējumi. 

Šobrīd ēkā strādā aptuveni 250 darbinieku un mācās 1500 studentu. 

Skolotāji guva priekšstatu gan par centra mācību vidi un apstākļiem, piedāvātajām studiju 

programmām, gan apjauta, kāpēc skolas abiturientiem tik ļoti patīk šī studiju vieta – jaunas, mūsdienīgas, 

tehnoloģiski aprīkotas mācību telpas, lieliska bibliotēka, atpūtas un mācību stūrīši – radīti lieliski apstākļi, 

lai veidotu izzināt gribošu un veiksmīgu nākotnes cilvēku. 

Skolotāju atsauksmes par Dabaszinību centra apmeklējumu:  

 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centra apmeklējums bija kā "solis studentu kurpēs", 

iztēlojoties, kā būtu studēt šādā vidē, kad viss ir sakārtots studentu vajadzībām. Visvairāk patika bibliotēka, 

24 h diennaktī strādājošās mazās darba istabiņas, protams arī ķīmijas laboratorija. Patika gides stāstījums 

no ēkas plānojumu pirmsākumiem līdz reālai celtnei un apsaimniekošanai. Studenti ir pelnījuši studijas 

atbalstošu  vidi! 

 Gribu pateikt lielu paldies par lieliski noorganizēto ekskursiju skolotājiem! Man tā bija 

lieliska iespēja būt kopā ar savām darba kolēģēm, iespēja redzēt, cik mūsdienīgā vidē tagad mācās studenti; 

pastāstīju arī savam dēlam, 11.klases skolniekam, par moderno laboratoriju, kurā studenti var veikt 

eksperimentus un mācīties. 

 Man ļoti patika gan mūsdienīgās telpas, gan izvērstais stāstījums. Vizīte bija vērtīga, lai 

apzinātos, kādas iespējas ir mūsdienu studentiem. Biežāk būtu jāciemojas tādās vietās kopā ar skolēniem, 

iespējams jau 8.- 9.klašu izglītojamajiem, lai viņi var izvērtēt nākotnes studiju iespējas. 

  Priecājos, ka tiek plānots ap akadēmisko centru izbūvēt studentu pilsētiņu, kur atradīsies 

vairākas fakultātes, kopmītnes un citas ēkas. Iedvesmojoši!  

 

Jau šobrīd blakus top fizikas, matemātikas un medicīnas fakultāšu ēka, kuru iespējams mūsu skolas 

skolotāji dosies aplūkot pēc dažiem gadiem. 

Daži foto nākošajā lapā. 

 



  



Ar projektu uz mūsdienīgu stundu! 

(„Pedagogu kompetenču pilnveide skolas pārmaiņu laikā”) 

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola ir skola, kuras piedāvāto izglītības programmu apguve 

nodrošina vispārējās pamat- un vidējās izglītības ieguvi ikvienam, kas to vēlas, neatkarīgi no vecuma, 

ienākumu līmeņa, nodarbošanās un dzīvesvietas, jo  sniedzam atbalstu un dodam otro iespēju izglītoties 

visiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams turpināt un pabeigt izglītības ieguvi citās izglītības  

iestādēs, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Ļoti daudzveidīgs ir mūsu audzēkņu kontingents, bet tikpat dažādi esam mēs – skolotāji, bet 

pedagoģiskajam kolektīvam nepieciešama augsta profesionālā meistarība, lai nodrošinātu mūsu izglītojamo 

personības attīstību un sekmētu viņu dzīvesgatavību. Sekmīga un efektīva mūsdienīga mācību procesa 

organizācija ir balstīta uz  izaicinājumiem, kas rosina pedagogus optimāli izmantot visus līdzšinējos 

resursus un meklēt jaunas iespējas arī savai personīgajai izaugsmei, nepieciešamība mainīties. Iespējas 

paplašināt savu skatījumu uz lietām, notikumiem, procesiem un veidot vienotu izpratni par kompetenču 

pieeju izglītībā, pilnveidojot savas profesionālās kompetences, ir iemesls pieteikumam projektu konkursam 

„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”.  

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs atbalstīta skolas  projektu „Pedagogu 

kompetenču pilnveide skolas pārmaiņu laikā”, kura īstenošanas laikā  pilnveidojam vispārējās 

pedagoģiskās kompetences, analizējot un izvērtējot informāciju, notikumus un situācijas, risinot problēmas, 

pilnveidojot  kritiskās domāšanas prasmes un sadarbojamies  ilgtspējīgai attīstībai – ne tikai klausāmies, 

bet arī darbojamies - lekcijas, semināri – praktikumi, radošās darbnīcas, meistarklases, ekskursijas. Kā 

mūsu kolēģis saka: „Ejam ar projektu uz mūsdienīgu stundu, iejūtamies “skolēnu kurpēs””! Ekskursijas uz 

Dabas muzeju un Tehnoannas pagrabiem papildināja skolotāju kritiskās domāšanas stratēģiju arsenālu un 

rosināja paskatīties uz lietām mazliet citādāk. 
 

Kas ir ilgtspējīga attīstība? Nodarbība Dabas muzejā. Foto I.Boikova 

 
 Savukārt Lindas Danielas lekcija papildināja pozitīvās domāšanas krājumus. Taču nākotnē vēl 

daudz interesantu pasākumu – tikšanās ar uztura speciālistu, meistarklases, ekskursijas un supervīzijas.  

Mūsu pedagogu kolektīvam par tradīciju ir kļuvusi profesionālo kompetenču  pilnveide savā darba 

vietā, kas sekmē vienotu pedagoģiskā kolektīva izpratni par iestādes mērķiem un izglītības politikas 

aktualitātēm. Ceram, ka projekta rezultātā būs ieguvēji visi, jo  skolotājiem  būs pilnveidotas vispārējās 



pedagoģiskās kompetences sekmīgam uz kompetencēm balstītam pedagoģiskam darbam, kas sekmēs 

motivējošu vidi izglītošanās procesam un ļaus komfortabli justies gan skolotājiem, gan  skolēniem. 

Savukārt RIIMC – gandarīts par vēl vienu labi padarītu  darbu!   
        

      

 

 

Brīnumu meklējot Tehnoannas pagrabos. Foto N.Jesehina 

 



 

 

Darot mācāmies domāt. Ziemassvētku Sveču dekupāžas darbnīca. Foto N.Jesehina  

 

 

 



     “Izglītība izaugsmei 2017”. 

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”  
 

Februārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinājās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

projekts „Izglītība izaugsmei 2017”, kurā skola piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!”( Rainis).  

Šoreiz aktivitātes “Tā top grāmata” trīs nodarbībās skolotāji iepazinās ar grāmatas tapšanas procesu. 

 

 

3. februāra pēcpusdienā notika pirmā 

nodarbība “Tā top grāmata – 1”. Tā bija tikšanās 

ar rakstnieci un redaktori Ievu Melgalvi. Jaunā 

rakstniece stāstīja par grāmatas tapšanas procesu no 

autora idejas līdz manuskriptam. Skolotāji 

pārliecinājās, ka ļoti būtisks un svarīgs šajā darbā ir 

plāns, pacietība un neatlaidīgs darbs. 

      

Nodarbības laikā bija iespēja gūt ieskatu rakstnieces ikdienā un viņas redaktores darba specifikā. 

Pēc lekcijas klausītāji varēja uzdot rakstniecei jautājumus, saņemot izsmeļošas un interesantas atbildes.  

               

Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkā ir pieejamas Ievas Melgalves grāmatas, kurās tagad varēs lasīt 

arī autores novēlējumus un skatīt autogrāfu. Kolēģi atzina, ka šādas tikšanās paplašina redzesloku un dod 

ieskatu iepriekš maz zināmās jomās. Vairākas tikšanās reizē gūtās idejas noteikti būs izmantojamas arī 

ikdienas darbā ar skolēniem mācību stundās. 

 

  



8. februārī notika otrā nodarbība “Tā 

top grāmata – 2”, kuras laikā skolotāji 

apmeklēja izdevniecību “Zvaigzne ABC”. 

Skolotājiem bija iespēja  izsekot grāmatas 

tapšanas procesam no manuskripta līdz gatavam 

datorsalikumam. Kolēģi iepazinās ar “Zvaigzne 

ABC” darbu visos sešos izdevniecības stāvos un, 

neskatoties uz auksto laiku, uzkāpa arī uz ēkas 

jumta, lai paraudzītos uz skaisto Rīgu no 

neierastas vietas. 

 

Kolēģi atzīst, ka guva ieskatu mūsdienīgu mācību līdzekļu, uzziņu literatūras,  bērnu grāmatu, kā arī 

pasaules bestselleru un oriģinālliteratūras tapšanā, iepazina grāmatu mākslinieku, maketētāju, korektoru un 

e-grāmatu izdevēju darbu. Tikšanās reizē tika uzsvērta Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkas un ziemeļvalstu 

valodu skolotāju veiksmīgā sadarbība ar izdevniecību “Zvaigzne ABC” jau vairāku gadu garumā, 

organizējot skolā tikšanās ar dažādiem Latvijas un ārzemju rakstniekiem. 

               

 

9. februāri notika trešā nodarbība “Tā top grāmata – 3”, kad skolotāji devās uz  tipogrāfiju 

‘’Zemgus LB’’, lai izsekotu iespieddarba tapšanas procesam no datorsalikuma līdz gatavai drukai.  

 

Tipogrāfija “Zemgus LB” ir 

specializējusies dažādu iespieddarbu izgatavošanā 

– tiek drukātas gan informatīvas uzlīmes un 

medikamentu lietošanas instrukcijas, gan dažāda 

veida iepakojumi, kalendāri, grāmatas un daudz 

kas cits.  

  



Kā joko paši tipogrāfijas darbinieki: “Mēs drukājam visu, ko vien var nodrukāt”.  

 

Ļoti interesantā nodarbībā skolotājiem bija iespēja redzēt visu tipogrāfijas piedāvāto 

pakalpojumu kompleksu – no idejas līdz gatavam darba rezultātam. Tieši plašā piedāvājuma 

dēļ, tipogrāfijas moto ir: “Vēl vari paspēt nodrukāt!” 

  

Kolēģi uzzināja, ka krāsainajai drukai izmanto tikai 4 krāsas, kuras, viena otrai 

pārklājoties, veido krāsainu attēlu. Ļoti daudz darba veic dažādas iekārtas, taču bez roku 

darba iztikt nevar.  

                 

 

 

 



Skolotāji redzēja visu drukas procesu no attēla sagataves līdz gatavam produktam – kā 

tapa iespiedformas, kā drukāja iespiedmašīna, kā strādāja pēcapstrāde. Kolēģu acu priekšā 

vien dažu minūšu laikā tapa 400 plakāti.  

  

 

 

Ļoti laipni visu izrādīja un izstāstīja pārdošanas direktors Nauris Rubens, kurš aicināja  

ekskursijā arī skolēnus, īpaši 9.klases, jo tā viņiem būtu lieliska iespēja iepazīties ar 

tipogrāfijas darba specifiku un varbūt kādam palīdzētu karjeras izvēlē. 

 

Metodiskā projekta “Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!” (Rainis) 

nākamās aktivitātes notiks martā, kad skolotājiem notiks kursi un semināri par lasītprasmes 

attīstīšanas un skolēnu motivācijas veicināšanas metodēm. 

  



Rīgas 64.vidusskolas skolotāju viesošanās Ogresgala 

pamatskolā 

2016. gada decembrī Rīgas 64.vidusskolas skolotāji piedalījās  izbraukumseminārā 

un viesojās Ogresgala pamatskolā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

apstiprinātā projekta “Kopības apziņa mūsdienīgā skolā” ietvaros. Izbraukumsemināra mērķis 

bija izzināt ekoskolas pieredzi, smelties jaunas idejas un dibināt kontaktus ar citu skolu 

pedagogiem. Seminārā piedalījās septiņi Rīgas 64.vidusskolas skolotāji. 

Ogresgala pamatskolā mūs viesmīlīgi uzņēma – jutāmies, kā atbraukuši pie seniem un 

labi pazīstamiem kolēģiem. Ogresgala pamatskola jau daudzus gadus var lepoties ar 

ekoskolas statusu, un Rīgas skolotāji daudz uzzināja par ekoizglītību un skolēnu iesaistīšanu 

dažādos ekoprojektos. Skolas direktore Skaidrīte Butāne, viņas vietniece Anita Gutāne un 

pedagogi pastāstīja par skolas attīstību, skolotāju kolektīvu un ikdienas darbu 157 skolēnu 

ekoskolā. Skolas jaunieši ir aktīvi un līdzatbildīgi, sadarbībā ar skolotājiem veido vidi, kurā 

prieks atrasties gan skolēniem, gan skolotājiem un gūt labus mācību sasniegumus. 

Ogresgala pamatskolā ir aktīva skautu un gaidu kustība. Skautu un gaidu vadītājs Jānis 

Iklāvs vadīja saliedēšanās  spēli, kurā abu skolu skolotāji veidoja kopīgu stāstu. Spēle bija 

interaktīva un ietvēra skolas telpu iepazīšanu.  Daudzi spēles laikā veiktie uzdevumi bija 

aizraujoši un rosināja idejas, kuras varam izmantot darbā savā skolā. Ciemošanās noslēgumā 

mēs tikām cienāti ar pašu skolotāju sarūpētiem gardumiem. 

Devāmies projām guvuši labas idejas turpmākai sadarbībai  un  jaunu pieredzi par  

dabai draudzīgas vides veidošanu. Sirsnīgi pateicamies Ogresgala pamatskolas kolektīvam par 

brīnišķīgo uzņemšanu! 

Nora Heinrihsone

 



Foto no viesošanās Ogresgala pamatskolā 

  



Rīgas 34.vidusskolas skolotāji turpina sekmīgi īstenot skolas projektu ”Skolas e-

mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo izglītības trajektoriju 

priekšnosacījums” projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros.  

Projekta laikā notika skolotāju semināri skolas mentoru vadībā ka arī diskusijas, 

pieredzes un domu apmaiņa, kā efektīvāk un interesantāk organizēt mācību procesu e-mācību 

vidē. Tiek izstrādāta  daļa no mācību materiāliem, kura ievietota elektroniskās vietnēs kopējai 

analīzei: 

https://padlet.com/dana0502/panova; 

https://padlet.com/dana0502/vasina; 

https://padlet.com/dana0502/melnika; 

https://padlet.com/dana0502/zalite. 

 2017.gada janvārī visi skolotāji piedalījās semināru cikla 1.daļā, ko vadīja RTU 

Tehniskā atbalsta centra pārstāvis K.Vilcāns, pilnveidoja savu izpratni par e- mācību vidi 

MOODLE sistēmā un izveidoja savu profilu elektroniskajā vietnē e-skola Mācību mākonis 

mācību materiālu ievietošanai. 

Sākas mācību materiālu ievietošanas radošais process elektroniskajā vietnē e-skola 

Mācību mākonī! 
 

 

 

  

https://padlet.com/dana0502/panova
https://padlet.com/dana0502/vasina
https://padlet.com/dana0502/melnika
https://padlet.com/dana0502/zalite


Projekts “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

(aktivitātes janvārī) 

 

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra pedagogi apgūst jaunas 

zināšanas, prasmes un iemaņas, lai attīstītu savas komunikācijas prasmes. 

Sekmīgas komunikācijas veidošanā nav mazsvarīgu lietu. Paldies sakām  L’OREAL 

darbiniecēm, kuru vadībā apguvām make-up veidošanas prasmes, kas bija lekcijas par 

neverbālo komunikāciju turpinājums – praktiskas nodarbības. 

 

Lekcijā ‘’Valodas maģija’’ erudītās un atraktīvās lektores Indras Melbārdes vadībā 

apguvām vingrinājumus negatīvās domas apturēšanai, mācījāmies izkopt sevī pozitīvu dzīves 

redzējumu, guvām dziļāku izpratni par pozitīvas valodas lietojumu ikdienā, uzrunājot publiku. 

Ieguvām priekšstatu par cilvēku dalījumu pēc lēmumu pieņemšanas metaprogrammas un to, 

kā uzrunāt dažādu tipu cilvēkus.  

 

  



 

Rīgas Angļu ģimnāzijas projekts  

“RAĢ kapacitātes stiprināšana IKT integrācijai mācībās” 

Rīgas Angļu ģimnāzija (turpmāk - RAĢ) un Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra (turpmāk – RIIMC) sadarbības projekta “Izglītība izaugsmei 2017” 

projektu konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros 

2016./2017. mācību gadā tiek īstenotas mācību kursa programma pedagogiem “RAĢ 

kapacitātes stiprināšana IKT integrācijai mācībās”. 

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetenci izmantot mūsdienīgas, 

efektīvā tehnoloģiju lietojumā  balstītas, mācību metodes un pieejas sākumskolā un 

pamatskolā.  

Projektam pieteiktais aktivitāšu kopums veicinās pedagogu kompetenci 

integrēti lietot tehnoloģijas mācību procesā, lai veidotu pamatu augsta līmeņa 

mācīšanās prasmju attīstībai skolēniem un pieredzi kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura īstenošanai pedagogiem. 

Projekta ietvaros tiek pilnveidotas pedagogu IKT prasmes (tai skaitā integrēt 

IKT mācības jebkurā mācību priekšmetā), kā arī sadarboties un mācīties e-vidē. 

Mācības ir kombinētas: tās veido ievadseminārs, 12 vebināri, lekcija un noslēguma 

seminārs, kā arī 13 pedagogu vadītas  meistarklases. Šāda pieeja nodrošina procesuālu 

atbilstību programmas mācību mērķiem, savukārt, pedagogu kompetenču dažādība 

nodrošina metodikas, tehnoloģiju un inovāciju līdzsvarojumu, veidojot pamatu 

jēgpilnām mācībām, kurās ieguvējs ir ikviens. 

  



 

Āgenskalna sākumskolas pedagogi piedalās RIIMC projekta “Izglītība 

izaugsmei 2017” projektu konkursā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai”. Mūsu skolas projekta nosaukums ir “CLIL pieeja mācību 

procesā”. Izvēlējāmies šo tēmu, jo tā mūsu skolai ir aktuāla nākamajam mācību 

gadam. Lai pedagogi izprastu metodi, būtu droši un pārliecināti par savām 

iespējām to pielietot ikdienas darbā, projekta ietvaros esam noorganizējuši 

Latviešu valodas aģentūras kursus skolā. Kursu noslēgumā katrs saņems 

apliecību , bet galvenais, jutīsies gatavs metodes lietošanai savā mācību 

priekšmetā. Esam jau mācījušies divas dienas, vairāki skolotāji jau tagad uzsāk 

lietot CLIL metodi. Projekta ietvaros apmeklējām RSU bibliotēku, februārī 

dosimies uz Angļu ģimnāziju, lai klātienē vērotu CLIL metodi stundās, tiktos ar 

skolotājiem, dalītos pieredzē. Vairāki skolotāji apgūst vācu valodu vai atkārto 

jau zināmo. Tapšanas stadijā ir metodiskie materiāli, kuri tiks aprobēti atklātajās 

stundās. Pozitīva ir skolotāja sadarbība un ieinteresētība, svešvalodu skolotāju 

atsaucība. Ledus ir sakustējies.  

  



“Izglītība izaugsmei 2017”. 

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”  
 

Ziemeļvalstu ģimnāzija (turpmāk – 

Skola) 2016. gada decembrī uzsāka dalību Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

projektā „Izglītība izaugsmei 2017”. Skola 

piedalās projekta aktivitātē „Atbalsts skolas 

stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu 

izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez mēles? 

Man saka: tā grāmata!”( Rainis). Projekta 

mērķis ir skolēnu motivēšana un kvalitātes 

paaugstināšana integrējot lasītprasmes 

veicināšanu/attīstīšanu visos mācību priekšmetos. Projekta laikā pedagogi pilnveidos izpratni 

par jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanu un sniegtas praktiskas idejas lasītprasmes integrēšanai 

dažādu mācību priekšmetu stundās. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot izpratni par grāmatas 

tapšanas procesu no idejas līdz iespieddarbiem.  

2016. gada 29. decembrī, kamēr skolēni 

atpūtās ziemas brīvdienās un krāja spēkus 

jaunajam mācību semestrim, Ziemeļvalstu 

ģimnāzijas skolotāji mācījās. Notika 

tradicionālais metodiskais pasākums “Skolotāji 

mācās”. Metodiskā pasākuma laikā skolotājiem 

bija iespēja iepazīties ar jēgpilnas lasīšanas 

pamatprincipiem, tās lomu jebkura mācību 

priekšmeta apguvē un darboties grupās, pašiem 

izmēģinot dažādus uzdevumus un pārbaudīt 

savu lasītprasmi un lasīšanas ieradumus.  

Pieci kolēģi dalījās pieredzē, vadot meistarklases par tekstu izpratnes un lasīšanas 

nepieciešamību mācību priekšmetu apguves procesā, piedāvājot kolēģiem izmēģināt dažādas 

aktivitātes. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Dombrovska vadīja meistarklasi 

“Radoši uzdevumi lasītprasmes veicināšanai”, vēstures skolotāja Dina Hofmane dalījās 

pieredzē par tēmu “Darbs ar tekstu mācību stundās”, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Līga Fedorova stāstīja par “Raitas un precīzas lasīšanas nozīmi mācīšanās procesā”, latviešu 

valodas un literatūras skolotāja Ilze Kopmane piedāvāja kolēģiem tēmu “Metodiskie 

paņēmieni teksta izpratnes pilnveidošanai”, bet ekonomikas un sociālo zinību skolotāja 

Sandra Kuzņecova dalījās pieredzē par “Darbu ar dažādiem izziņas avotiem mācību stundās”.  

Kolēģi atzina, ka iespēja pašiem izmēģināt 

dažādus reālus uzdevumus ir bijusi vērtīga 

pieredze un likusi aizdomāties par skolēnu 

jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanas 

nepieciešamību arī savu mācību priekšmetu 

stundās. Gūtās zināšanas kolēģi izmantos 

ikdienas darbā ar skolēniem.  

  



Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 

“Atbalsts skolu stratēģisko mērķu īstenošanai” 

2016.gada decembrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzsākusi īstenot Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstīto projektu “Metodiskās 

kompetences pilnveide bilingvāla mācību procesa īstenošanā” projekta “Izglītība 

izaugsmei - 2017” aktivitātes „Atbalsts skolu stratēģisko mērķu īstenošanai” ietvaros. 

Projekta mērķis - pilnveidot 

pedagogu kompetenci bilingvāla mācību 

procesa organizācijā, realizējot mācību 

satura un valodas integrētu apguvi 

pamatizglītības pakāpē. 

Projekta īstenošanas laikā 

pedagogi aktualizēs savas zināšanas par 

bilingvālās izglītības pamatprincipiem 

14h pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides kursos 

“Metodiskās kompetences pilnveide 

bilingvāla mācību procesa īstenošanā”, 

kā arī dalīsies pieredzē 4 meistarklasēs 

un 2 atklātajās mācību stundās. Kopīgas 

semināra nodarbības nodrošinās 

kolektīva vienotu izpratni par bilingvālās 

izglītības pedagoģiskajiem aspektiem, kā 

arī sekmēs kolēģu pozitīvās pieredzes 

popularizēšanu diskusijās, meistarklasēs 

un atklāto stundu vērošanā. 

 

 

 
  



 

Rīgas 25.vidusskola piedalās RIIMC izsludinātājā projektu konkursā “Atbalsts 

skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” programmas  “Izglītība izaugsmei 2017” 

ietvaros un saņēma atbalstu projektam “Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu 

starptautisku sadarbības projektu realizācijai”.  

 

Mūsu projekta mērķis: 

Uzlabot pedagogu zināšanas informāciju tehnoloģiju 

izmantošanā, pedagogiem apgūt projektu veidošanas 

stratēģijas, projektu sagatavošanu un vadīšanu, pilnveidot 

lietišķās angļu valodas prasmes, lai produktīvi varētu 

iesaistīt starptautiskā sadarbībā izglītojamos, kā arī 

sadarboties un dalīties pieredzē ar citu valstu pedagogiem. 

 

Projekta uzdevumi: 

Apgūt projektu veidošanas 

stratēģijas, iepazīstoties ar 

informāciju par projektu 

sagatavošanu un vadīšanu. Tā 

rezultātā iesaistīties starptautisku 

projektu realizācijā. Organizēt  

praktiskas nodarbības 

informācijas tehnoloģiju apguvei, 

lai varētu sekmīgi realizēt 

starptautisku sadarbību. Lai 

uzlabotu pedagogu lietišķās angļu 

valodas prasmes, noorganizēt 

valodas apguves nodarbības. 

  Mācības esam sākuši ar nodarbībām lietišķajā 

angļu valodā, esam novērtējuši savu zināšanu līmeni. 

Nodarbības vada pasniedzēja Anda Škeive. Nodarbībās valda 

sadarbības gaisotne. Lai gan zināšanu līmeņi mums ir samērā 

dažādi, cenšamies palīdzēt viens otram, ļaujot izpausties arī 

kolēģiem ar ne tik augstām angļu valodas prasmēm. 

Sākām arī pilnveidot savas zināšanas un prasmes IKT jomā. Te mūsu palīgs un 

balsts, ne tikai nodarbību laikā, ir mūsu skolas skolotājs Tālivaldis Mežis.  

 

 



Rīgas Ezerkrastu pamatskolas projekts „Katrs bērns ir unikāls” 

  

Sākot no 2016. gada novembra līdz 2017. gada aprīlim Rīgas Ezerkrastu 

pamatskolā tiek īstenots projekts skolas pedagogu un atbalsta personāla kompetenču 

pilnveidošanai darbā ar skolēniem ar mācību un uzvedības traucējumiem. 

Lai kopīgiem spēkiem īstenotu atbalsta programmu darbā ar skolēniem, 

projektā piedalās 31 skolas pedagogs un atbalsta personāls. 

Seminārus, lekcijas un interaktīvas nodarbības vada profesionāli psiholoģijas, 

pedagoģijas lektori, NLP un kouča treneri, MOT (alternatīvās pedagoģijas) pārstāvji 

ievada programmā „Drosme” - viena no cilvēka svarīgākajām īpašībām, kā arī 

pieredzes apmaiņas izbraukuma semināri ar līdzīga profila skolu pedagogiem. 

  

Projekta galvenais  mērķis: 

Veicināt pedagogu, skolas atbalsta personāla un administrācijas zināšanas un prasmes 

orientēties un risināt problēmgadījumus specifiskos skolēnu mācību grūtību  un 

uzvedības  gadījumos.  
 

 
 

Projekta uzdevumi: 

 Iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un tendencēm par skolēnu ar mācību 

grūtībām  

izglītošanu un attīstību, ņemot vērā bērnu vecumposmu īpatnības. 

 Aktualizēt pedagogu nepieciešamību uzsākt agrīnu skolēnu ar mācību grūtībām 

apzināšanu un korekcijas plāna veidošanu. 

 Apgūt citu skolu  pieredzi skolēnu agrīnā problēmu diagnosticēšanā un to 

risināšanā. 

 Izveidot korekcijas pasākumu plānu, sadarbojoties visiem pedagogiem, 

konkrēto skolēnu problēmu risināšanai. 

 Skolas un vecāku sadarbības veicināšana skolēnu izaugsmei un veselīgai 

attīstībai. 

Plānotie projekta rezultāti: 

 Izglītoti, apmācīti, informēti pedagogi par jaunākajiem neiropsiholoģiskajiem 

pētījumiem un metodēm darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām, kā arī 

alternatīvām metodēm mācību darbā, attiecībās un sadarbībā. 

 Prasme saskatīt problēmas un uzsākt agrīnu tās risināšanu.  
 Iegūta pieredze divās citās skolās ar līdzīgu skolēnu problēmām. 

 Sadarbojoties pedagogiem un  vecākiem, izstrādāti 10 korekcijas plāni mācību 

procesam, pielāgojot konkrētam bērnam, situācijai un attīstībai. 

 Celta pedagogu motivācija un pašvērtējums, veicinot savas personības 

izaugsmi, piederību skolai un kopējo ieguldījumu skolas mērķu sasniegšanā. 

 

 



Rīgas 34.vidusskola ir viena no 14 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, 

kura projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros ieguva iespēju īstenot 

skolas projektu ”Skolas e-mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo 

izglītības trajektoriju priekšnosacījums.” 

Projekta mērķis ir izveidot Rīgas 34.vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un 

nodrošināt skolotāju un izglītojamo sadarbību izglītojamo individuālo izglītības trajektoriju 

atbalstam. 

119 skolas pedagogu ir iesaistījušies projektā un tā īstenošanas laikā no 01.11.2016. 

līdz 30.04.2017. pilnveidos savu izpratni par e-mācību vidi MOODLE sistēmā un tās 

priekšrocībām, organizējot mācību procesu, prasmi sniegt atgriezenisko saiti skolēniem par 

viņu izaugsmi, izmantojot e-mācību vidi. 

Projekta ietvaros notiek semināru cikls; divi e-mācību vides skolas administratori - 

RTU tehniskā atbalsta centra pārstāvji - un četri mentori – metodisko komisiju vadītāji – 

koordinē elektronisko mācību materiālu izveidošanu un izvietošanu elektroniskajā vietnē e-

skola Mācību mākonis. http://www.e-skola.lv/public/31284.html 

Pagaidām informācija pieejama vietnēs:  

https://padlet.com/dana0502/moodle 

https://padlet.com/dana0502/panova 

https://padlet.com/dana0502/zalite 

https://padlet.com/dana0502/melnika 

https://padlet.com/dana0502/vasina 

 

 

 

  

http://www.e-skola.lv/public/31284.html
https://padlet.com/dana0502/moodle
https://padlet.com/dana0502/panova
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https://padlet.com/dana0502/vasina


Skolotāji arī mācās 

 

Šī mācību gada laikā Rīgas Valda  Avotiņa pamatskolas  – attīstības centra pedagogi 

mācīsies pilnveidot savas prasmes pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā, vadīt 

prezentācijas, panākt vislabākos risinājumus jebkurā situācijā. 

Mācīšanās procesu atbalstīs Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs 

projekta "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" ietvaros. 

25. oktobrī mācīšanās process aizsākās ar psiholoģes Ainas Poišas lekciju "Uzstāšanās 

knifiņi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāja Mārča Galiņa vadībā 22. un 29. novembrī skolotāji apguva prasmes 

pārliecinošas elektroniskas prezentācijas izveidē - no vienkāršas slaidrādes izveides līdz 

grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātīgi noformētas multivides 

prezentācijas. 
  



 

 

 

 

Projekts “Izglītība izaugsmei 2017” 

 

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) 2016. 

gada oktobrī uzsāka savu dalību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 

projektā „Izglītība izaugsmei 2017”.  

Skola piedalās projekta aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Pozitīvas izglītojamo uzvedības 

veidošanas stratēģija un uzvedības korekcija izglītojamo ar funkcionāliem 

traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā”. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana 

Skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un pedagogu kolektīva profesionālās 

pilnveides veicināšana. 

Projekta laikā tiks pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas par 

izglītojamo uzvedības profilaksi un to korekcijas iespējām, saskarsmes, 

alternatīvās komunikācijas veidošanu, lai pēc Skolas absolvēšanas audzēkņi 

veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Pedagogi mācīsies veidot vienotu atbalstošu 

sistēmu uzvedības profilaksei, aplūkos un analizēs dažādas pedagoģiskas 

situācijas, un piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā Liepājas speciālajā 

internātpamatskolā. 

2016. gada 28. un 29. decembrī Rīgas 5. internātpamatskolas –attīstības 

centra pedagogi uzsāks mācības kursos “Izglītojamo ar komunikācijas grūtībām 

uzvedības korekcijas iespējas un uzvedības korekcijas plāna sastādīšana”. 

Projektu finansē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. 

___________________________________________________________________________ 

  



Projektu konkurss  

„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  projektā „Izglītība izaugsmei 

2017” ir uzsācis vienu no aktivitātēm projektu konkursu „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai”. 

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt 

pedagogu kolektīva profesionālo pilnveidi. 

RIIMC atbalstīja 14 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes: Rīgas Valda 

Avotiņa pamatskolas - attīstības centrs, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 5. internātpamatskola- 

attīstības centrs, Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem, Rīgas 64. 

vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Āgenskalna sākumskola, 

Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola, Rīgas Ezerkrastu 

pamatskola, Rīgas 34. vidusskola, Rīgas 25. vidusskola, Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskola, 

kurās tiks īstenoti projekti par skolām aktuālām tēmām: digitālā pratība, pedagogu 

kompetenču pilnveide, kultūras uzņēmējdarbības izglītība, efektīva stunda, speciālās 

vajadzības. 

Informācija par atbalstāmajiem projektiem tiek publicēta portālos www.riimc.lv, 

www.e-skola.lv un katras izglītības iestādes mājas lapā. 

Inga Liepniece, RIIMC 

__________________________________________________________ 
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